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Φυσική Α Γυμνασίου 
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Φύλλο εργασίας 

 

Υλικά & Όργανα 

Smartphone 

Εγκαθιστούμε στο Smartphone
“Pedometer” σκανάροντας το 
   
ή εναλλακτικά  από τη διεύθυνση:
 
http://ekfe.dra.sch.gr/?p=480
 
Σημείωση: Η εφαρμογή “Pedometer
λογισμικό. Έχει δημιουργηθεί με την 
πλαίσιο μαθημάτων STEM 

 
 

Η εφαρμογή “Pedometer

Κρατάμε το Smartphone
πατάμε το πλήκτρο “Start
να βαδίζουμε. Η εφαρμογή μετρά τον 
αριθμό των βημάτων, την απόσταση, το 
χρονικό διάστημα και τη μέση ταχύτητα. 
Πατώντας το πλήκτρο 
σταματάμε τη μέτρηση, 
συνεχίζουμε και με το 
μηδενίζουμε τις μετρήσεις.

 

 

Μετρήσεις 

Α.  Ορίζουμε στην αυλή του σχολείου 
μία σχετικά μεγάλη απόσταση (π.χ. την 
περίμετρο του σχολείου)
μετρήσουμε. Ένας μαθητής με το 
Smartphone τοποθετείται στην αρχή της 

                                                                                             

                                                                                   Παναγιώτης Παζούλης

Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιμή 

 

Smartphone την εφαρμογή 
σκανάροντας το διπλανό QR code: 

από τη διεύθυνση: 

http://ekfe.dra.sch.gr/?p=480 

Pedometer” είναι απόλυτα ασφαλής για το κινητό σας και δεν περιέχει 
λογισμικό. Έχει δημιουργηθεί με την πλατφόρμα “app inventor” από τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Δράμας στο 

Pedometer”:   

Smartphone στο χέρι μας, 
Start” και αρχίζουμε 

να βαδίζουμε. Η εφαρμογή μετρά τον 
αριθμό των βημάτων, την απόσταση, το 

διάστημα και τη μέση ταχύτητα. 
Πατώντας το πλήκτρο “Pause” 

, με το “Start” 
και με το “Reset” 

μηδενίζουμε τις μετρήσεις. 

την αυλή του σχολείου  
α σχετικά μεγάλη απόσταση (π.χ. την 

σχολείου) για να την 
. Ένας μαθητής με το 
τοποθετείται στην αρχή της 
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” είναι απόλυτα ασφαλής για το κινητό σας και δεν περιέχει ύποπτο 
” από τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Δράμας στο 
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προς μέτρηση απόστασης, πατά το πλήκτρο “Start” και αρχίζει να βαδίζει προς το 
τέλος της. Μόλις φτάσει στο τέλος πατά το πλήκτρο “Pause”. Η μέτρηση του μήκους 
έχει καταγραφεί στην οθόνη του κινητού. Στρογγυλοποιούμε στην μονάδα και 
καταγράφουμε την μέτρηση στον παρακάτω πίνακα. Επαναλαμβάνουμε τη μέτρηση 
10 φορές. Σε κάθε νέα μέτρηση θα πρέπει ο μαθητής να πατά το πλήκτρο “Reset” 
για να μηδενίζονται οι παλιές μετρήσεις.  

 

 Μήκος (m) Μέση Τιμή (m) 
1  

…………. 

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
Άθροισμα  

 

Β. Υπολογίζουμε το άθροισμα της 2ης  στήλης και το καταγράφουμε. 

Γ. Υπολογίζουμε τη μέση τιμή διαιρώντας το άθροισμα με τον αριθμό 10, 
στρογγυλοποιούμε στη μονάδα, και καταγράφουμε το αποτέλεσμα στην τελευταία 
στήλη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


